
MỘT TRẬN ĐẤU QUYỀN ANH VÔ CÙNG QUYẾT LIỆT

                                            Võ Quang Yến

                   

Tối  hôm  thứ  bảy  29.04.2017  tại  sân  vận  động  Wembley  ở
London, 90 ngàn khán giả đã được tham dự một trận đấu quyền Anh
vô cùng kịch liệt giữa hai võ sĩ không cùng tuổi tác nhưng cả hai đều
là vô địch thế giới :  Wladimir Klitschko người Ukrain sinh ra năm
1976 ở  Cộng hòa Xã hội Kazakhe, 41 tuổi, cao 1,98m nặng 109 kg và
Anthony Joshua, sinh năm 1989 ở Watford, người Anh da đen, 27
tuổi, cao 1,98m, nặng 113kg. Nhiều nhà báo đánh giá là trận đấu có
một không hai trong năm, có tạp chí tiên đoán là trận đấu vô tiền
khoáng hậu của thế kỷ. Đây là một trong 10 trận đấu độc nhất vô nhị
được theo dõi nhiều nhất trên thế giới, ở Âu châu là trận lớn nhất. Câu
hỏi là tại sao Klitschko, vô địch thế giới vận động hội 1996, vô địch
thế giới các giải IBF 2006-2015, WBA 2011-2015, WBO nhẹ 2008-
2015, WBO nặng 2011-2015, có thể xem là về già, chịu đương đầu
với một võ sĩ trẻ hơn mình đến 13 tuổi, Joshua, vô địch thế giới vận
động hội 2012, vô địch thế giới các giải hạng nặng IBF 2016-, WCA
2017- và IBO 2017-, tương đối ít kinh nghiệm hơn trên võ đài. 
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Thật ra, phải xem trọn vẹn trận đấu 10 hiệp nầy, mỗi hiệp 3 phút
cách nhau 1 phút nghỉ, mới thấu hiểu được ý chí của mỗi đấu thủ.
Klitschko tin  tưởng ở kinh nghiệm và mánh lới  của mình và suýt
thành công nếu địch thủ bị đo ván ở hiệp thứ 6 mà không đứng lên lại
được : thử tưởng tượng những cú đấm liên tiếp vào mặt từ những bắp
thịt con người nặng hơn 100 kg ! Sau nầy anh cũng tiếc không cố gắng
tiếp tục tấn công những hiệp sau để địch thủ hoàn toàn mất sức và
chịu thua.  Joshua ỷ lại vào sức mạnh trai trẻ, để trả đũa địch nhân,
ban đầu hăng hái hao tổn một phần hoạt lực, lúc hơi giảm sức, sơ ý bị
đánh gục KO ở hiệp thứ 6. Nhưng dần dần anh trấn tĩnh để tiếp tục
đến cuối hiệp, từ từ đánh những hiệp sau để hồi phục vừa đầu óc vừa
các bắp thịt, không những để có thể đánh đến cùng mà còn đánh gục
được đối thủ ở hiệp thứ 11. Nếu trận đấu chỉ dài 6 hiệp thì kết quả
hoàn toàn khác ! Suy ra, trong ngành thể thao, ở môn cá nhân cũng
như ở những đội tập thể, chiến lược không kém phần quan trọng hơn
cả sức mạnh, phong cách, tổ chức. Trí thông minh, biết suy nghĩ cũng
cần thiết ở những nhà thể thao thường được xem là vô học. Nhất là
trong môn quyền Anh, người ta thường bảo những người đánh bốc có
bắp thịt mà thiếu trí óc !
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Wlasimir Klitschko là con một ông tướng không quân Ukrain
đóng  bên  Đức.  Nhân  tham gia  cuộc  khử  dọn  trung  tâm hạt  nhân
Tchernobyl, ông mắc chứng ung thư và mất  năm 1986. Mẹ anh là một
nhà giáo.  Có vợ trong hai năm (1996-1998), anh sống với nghệ sĩ
Hayden Panttiere (có phải là cô ngồi hàng đầu được ống kính chiếu cố
nhiều ?) từ 2009 và có một con gái Kaya năm 2014. Anh có bằng cao
học thể thao ở viện đại học Kiev. Tôi đã thường thấy võ sĩ quyền Anh
kỹ sư bên Nga, cầu thủ đá bóng tiền quân, hậu vệ bác sĩ ở Đức, nha sĩ
bóng bầu dục ở Pháp thời chưa chưa có truyền thống mua, thuê cầu
thủ nước ngoài.  Ở Pháp cầu thủ Pháp-Việt  bóng bầu dục François
Trịnh Đức trong thời gian tham gia đội quốc gia Pháp, chịu khó ghi
tên học và tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản lý Thể thao ở viện Đại học
Montpellier bảo đảm tương lai. Anh cảm động nhận định : "tuổi trẻ
chỉ có một thời" ! (x) Klitschko bắt đầu tập dượt quyền anh lúc 14 tuổi,
năm 1995 đoạt huy chương vàng quân đội hạng nặng, qua năm 1996
huy chương vàng vận động thế giới hạng cực nặng. Năm 1998, anh bị
thất bại lần đầu tiên : mệt mỏi qua hiệp 10 anh bị Rois Puritty đánh
ngã, một bài học đầu tiên cho anh.  Năm 2000, sau 34 ván thắng và 1
ván bại, anh đấu với Chris Byrd để tranh giải vô địch WBO, luôn tiện
trả thù cho em Vitali bỏ cuộc vì bị thương. Chế ngự hoàn toàn và cho
địch thủ đo ván hai lần, anh trở thành vô địch thế giới năm 24 tuổi.
Bắt đầu từ đây anh liên tục chiến thắng Derrick Jeffenson, Charles
Shufford   (2001),  François  Botha,  Ray  Mercier,  Jamel  McClune
(2002). 2003 là  năm đen, bất ngờ anh bị Lamon Brewster đánh bại
trong giải WBO, được chở vào bệnh viện, tưởng là phải giải nghệ. Trở
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lại võ đài đấu với Davarryl Williamson, vô địch hạng nặng có tài, anh
bị quỵ xuống hiệp 4 và bị đếm, nhưng qua hiệp 5 anh bị Williamson
vô tình húc đầu vào mình làm đứt mặt, các trong tài quyết định loại
Williamson và cho anh thắng cuộc theo điểm.

    

                                      Hiệp 6 : Joshua bị đếm

Bắt  đầu  từ  năm  2004,  Klitschko  thay  huấn  luyện  viên :  với
Emanuel Steward anh đổi luôn cả phong cách. Những khó khăn đã
gặp buộc anh hạn chế bất trắc, ưu đãi thể lực, với cánh tay mặt luôn
thận trọng giữ địch thủ ở xa, móc vướng để vô hiệu hóa tấn công của
đối thủ, cũng và chỉ dùng cánh tay mặt đấm phản công khi thấy địch
tỏ vẻ yếu dần. Cách đánh nầy rất hữu hiệu nhưng ít đẹp mắt, thiếu
"phù hoa" nên tuy là vô địch thế giới trong nhiều năm, bắt đầu từ
2006, anh ít được khán giả yêu chuộng, báo chí đề cao như những nhà
vô địch trước. Trường hợp nầy có thể ví với tình thế ở Pháp anh chàng
đua xe đạp Poulidor luôn về nhì mà được hoan hô hơn cả các đấu thủ
về nhất  vì  anh không tính toán  thua  thiệt !  Để chóng có tên  tuổi,
Klitschko kiếm cách đấu với những cấu thủ có cấp bậc. Năm 2006,
nhân đánh thắng Chris Byrd vô địch giải IBF, anh trở thành vô địch
đôi  hai  giải  IBF-IBO,  trước  khi  liên  tục  thắng  Calvin  Brock,  Ray
Austin, Lamon Brewter. Anh cũng là vô địch ba giải IBF-WVO-WBO
sau khi đánh bại David Haye năm 2011. Từ nay hai em Klitschko đoạt
tất cả các giải hạng nặng. Sau 11 năm thống trị môn đấu quyền anh,
năm 2015, anh bị thua Tyson Fury (người Anh, sinh năm 1988, cao
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2,06m, cựu vô địch thế giới WBO, WBA, IBF). Đấu thủ nầy nhận lời
đánh với Anthony Joshua trong những ngày sắp tới.

  

Hiệp 11 : Klítchko bị đo ván và KO đứng

 Anthony Joshua làm nghề thợ nề và chơi quyền Anh nghiệp dư
trước khi trở qua chuyên nghiệp. Năm 20 tuổi, anh bị giam ở nhà tù
Rading vì tập tính không tốt, sau được chuyển qua mang vòng điện tử.
Hai năm sau, anh lại bị cảnh sát bắt vì chạy xe quá lanh. Cảnh sát còn
tìm ra 20g cần sa trong xe. Bị treo chức thành viên đội quyền anh
quốc gia, anh chỉ phải làm việc công cộng 12 tháng và làm việc không
lương 100 giờ. Rút cuộc anh được tha bổng năm 2014. Khi còn là đấu
thủ nghiêp dư, anh đã đạt chức phó vô địch thế giới năm 2011 và vô
địch thế giới vận động một năm sau. Anh được huy chương bạc năm
2011 ở Bakou và huy chương vàng năm 2012 ở London. Trở thành
chuyên nghiệp năm 2013, anh đoạt giải vô địch hạng nặng  nước Anh.
Đánh thắng nhà vô địch Charles Martin, anh đoạt giải IBF năm 2016,
tiếp theo là thắng Dominic Braeazeale và Eric Molina cuối năm. Đến
nay, đánh non 20 trận, anh không thua trận nào. Klitschko là nạn nhân
cuối cùng của anh trong lúc chờ đợi kết quả trận đấu chống Tyson
Fury sẽ tổ chức tháng 7 sắp đến. Biết thân phận của mình, Joshua rất
tôn trọng Klitschko, ngay cả sau khi thắng cuộc, đánh giá  Klitschko
đáng kính cả trên võ đài lẫn ngoài đời. Không có chút to tiếng giữa hai
đấu thủ, ngay cả sau khi lên máy cân, hai mái đầu gần cụng nhau, hai
cặp mắt trừng nhau như thường lệ nhưng không có một lời thô lỗ. Bị

5



Klitschko cho đo ván một lần, dù là lần thứ nhất, người ta tự hỏi sức
mạnh của Joshua đã đạt mức tối cao chưa.

  

Sau trận đấu, Klitschko công nhận cuộc chiến đã rất quyết liệt
giữa hai võ sĩ thanh nhã, võ sĩ nào mạnh hơn thì xứng thắng cuộc và
võ sĩ ấy là Joshua. Ngay trong lòng trận đấu, Klitschko thú nhận lúc
ban đầu đã biết vận dụng để không chừa nhiều chỗ cho địch thủ, buộc
Joshua ra sức tấn công và phạm nhiều lỗi đưa đến kết quả đã thấy là
Joshua bị đo ván giữa hiệp 6. Sức mạnh tuổi trẻ đã giúp Joshua, sau
hai hiệp 7 và 8 tiết kiệm cử chỉ, chỉ đánh thủ thế, nhưng trong vòng
hai hiệp 9 và 10 anh thu hồi tích cực lại được thái độ thắng thế để
ngay cuối hiệp 10 đã bắt đầu đánh lùi địch thủ. Qua hiệp 11, không
chịu nổi những cú mốc  uppercut tay mặt của đối thủ, Klitschko quỵ
xuống, bị đếm hai lần nhưng ngay sau đó bị K.O. đứng nên trọng tài
cho ngưng đấu trước khi quỵ lần thứ ba. Theo hợp đồng, Klitshko có
quyền hẹn đến một cuộc đấu gỡ trong tương lai. Ngoài sức mạnh tuổi
trẻ,  Joshua nhận định những sách đọc đã giúp anh ta tấn bộ nhiều
trong môn đấu quyền. Bị bắt, ngồi tù đã thay đổi đời tôi. Những ngày
mất tự do nầy đã buộc tôi phải lớn lên ! Từ nhỏ anh theo mẹ Nigeria
sống lên ở thành City trong một gia đình 5 người con, ông cha người
Irland lai Nigeria bỏ nhà đi đã lâu. Năm 11 tuổi, anh được kết nạp vào
một cư xá, sáng thức dậy 5giờ30, đi xách nước, giặt áo quần, lao động
suốt ngày, anh không quen bị bó buộc như vậy nhưng đấy là một kỷ
luật anh nhớ đời đời. Trở về London, suốt ngày đi làm thợ nề trong
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các công trường, về nhà anh theo bạn đá bóng, hút thuốc,…và đánh
bậy nhau cho đến ngày bị bắt.

      

Sau trận đấu, hai đấu thủ lãnh ngang nhau mỗi người 12 triệu
euro. Sau nhiều tuần giới thiệu rầm rộ trên đài truyền hình, ban tổ
chức thu nhận 47,5 triệu euro. Nếu cơ nghiệp của Klitschgko phỏng
chừng 25 triệu euro, các nhà báo phỏng tính với tiền thu nhập quảng
cáo, Joshua sẽ là đấu thủ quyền Anh tỷ phú giàu nhất thế giới trước
năm 2020

Ảnh internet và lấy trên máy truyền hình hôm tiếp phát.
(x) Xem thêm : Một cầu thủ Việt Nam dự giải quán quân quốc tế bóng
bầu dục, Diễn Đàn Forum (diendan.org) 27.08.2011

            

Thành Xô ngày lề Lao Động 01.05.2017
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